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Bukmacherzy typują, gdzie zagra Haaland. To nie Manchester City jest
faworytem
Nie cichną spekulacje odnośnie do potencjalnego transferu gwiazdy Borussi Dortmund
Erlinga Haalanda,. Norweg zachwyca zarówno w Bundeslidze, jak i w Lidze Mistrzów.
Pozyskaniem 20-latka są zainteresowane najlepsze kluby na świecie na czele
z Manchesterem City, FC Barceloną, Realem Madryt i Chelsea Londyn. Analitycy STS,
największego bukmachera w Polsce, przyszłego klubu piłkarza upatrują jednak w innej
drużynie.
Według ekspertów STS najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Erling Haaland
nie zmieni klubu w letnim oknie transferowym i pozostanie zawodnikiem Borussi Dortmund.
Kurs na takie wydarzenie wynosi 1.75, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można
wygrać 154 zł (po odliczeniu 12% podatku od gier).
Jeśli Erling Haaland miałby zmienić klub, według STS najbardziej prawdopodobne będzie
pozyskanie go przez Manchester City (kurs 5.00). Kolejnymi kandydatami do
zakontraktowania Norwega są Chelsea, Bayern i Real Madryt. Ich szanse zdaniem bukmachera
są wyrównane – kurs na wszystkie trzy kluby wynosi 7.50. Następny w kolejce według STS jest
Manchester United (kurs 10.00).
W mediach jest głośno również o innych drużynach, które są zainteresowane zatrudnieniem
Haalanda. Napastnik ma być głównym celem transferowym m.in. FC Barcelony. Analitycy STS
uważają, że taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny. Kurs na to, że Norweg trafi do
Blaugrany wynosi 15.00. Tak samo kształtuje się w przypadku PSG i Juventusu. Według STS
najmniej prawdopodobne jest, że Haaland w letnim oknie transferowym przejdzie do
Liverpoolu (kurs 20.00).
W tym sezonie Erling Haaland strzelił już 31 goli dla Borussi Dortmund. Jest też najmłodszym
zawodnikiem, który w Lidze Mistrzów pokonał bramkarza przynajmniej 20-krotnie, czego
dokonał w zaledwie 14 meczach. Według portalu transfermarkt.pl wartość rynkowa Norwega
wynosi aktualnie 110 mln euro.
Szczegółowe przewidywania analityków można znaleźć na stronie sts.pl

***

Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Spółka
prowadzi działalność na kilkunastu rynkach europejskich, usługi są dostępne m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie ma
swoją licencję. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował sektor legalnych firm
bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które wynoszą ok. 50%.
Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym
zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony
internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS. Firma cały
czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie
esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni
w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stał się
współwłaścicielem systemu bukmacherskiego BetSys, z którego korzysta.
Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, STS jest w stanie doskonale odpowiadać na
rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń
sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń
mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje nawet 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki
nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem
na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej,
sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym
bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu
Włocławek, Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wspieranie
esportu.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się
w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 440. STS zatrudnia przeszło 1500
osób.
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